
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η Διοίκηση  της εταιρείας δεσμεύεται: 

• να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών και να 

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την  βελτίωση της ικανοποίησης τους, 

• να τηρεί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISΟ 13485: 2016, 

    ISO 45001: 2018, 

• να συμμορφώνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και άλλες σχετικές απαιτήσεις που 

αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την Υγεία & 

Ασφάλεια στην Εργασία, 

• να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης, των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων και των επιδόσεων στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, 

• να εφαρμόζει τα κατάλληλά μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της 

διακινδύνευσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, 

• να διευκολύνει τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία,   

• να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και 

για την επίτευξη των στόχων Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, 

• να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα τόσο για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και 

των επαγγελματικών ασθενειών όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος 

περιλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, 

• να επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτήρια 

σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία,  

• να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η 

συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της για τους σκοπούς της εταιρείας, 

• να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της εταιρείας μέσω της 

θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών, 

• να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση, το κατάλληλο περιβάλλον 

εργασίας  και επαρκείς συνθήκες υγείας και ασφάλειας για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών 

του. 

Οι αντικειμενικοί σκοποί της εταιρείας συνοψίζονται ως εξής: 

 

• τήρηση των εκάστοτε συμβατικών υποχρεώσεων και του σχετικού νομικού πλαισίου, 

• παράδοση ασφαλών και αποτελεσματικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 

• διεύρυνση της παραγωγής έργου σε νέους τομείς και διαρκής εξειδίκευση, 

• βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιδόσεις στην  

       Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, 

• συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, 

• συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς. 
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